A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola intézkedési terve a 2020-2021. tanév indításához
a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, BELÉPTETÉS, PROGRAMOK
Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot. 2. Azt a gyermeket, illetve kiskorú
tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi gyermektől, illetve tanulótól el
kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben a
megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési
eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján
gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. Bővebb tájékoztatás az alábbi honlapon található: https://www.nnk.gov.hu/
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.
A tanításban, az iskola működtetésében csak egészséges intézményi dolgozó vehet részt.
Az iskola valamennyi helyszínén (udvar, tanterem, öltöző, mellékhelyiséghelyiség…) be kell tartatni az 1,5 méteres
védőtávolságot.
A 2020-21. tanévben nem tervezünk olyan versenyt, rendezvényt, amely csoportosulással jár együtt.
A rendezvények szervezése során betartjuk:
- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlátot,
- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
A csoportos tárgyak oktatásakor az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. (Ezt a
pedagógus is elvégezheti.)
A hangszeres tanárok maguk végzik a hangszerek szükség szerinti fertőtlenítését.
A táncórák során párokban, kiscsoportokban végzett gyakorlatok a preferáltak, és itt is igyekezni kell az 1,5 méteres
védőtávolság betartására.
A képzőművészeti foglalkozások során az 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt
eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.
A kirándulásokat el kell halasztani.

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk el, annak használata kötelező. Az intézménybe
érkezéskor minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében inkább javasolt a
szappanos kézmosás).

Intézményünk több pontján vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, papírtörlőt biztosítunk!
A szociális helyiségekben folyékony szappant helyezünk el, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési
lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textil törölköző használata tilos.
Első órán a pedagógusok a személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak adjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
Napi többszöri fertőtlenítő takarítást (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) kell végezni. A kézzel
gyakran érintett felületek, tárgyakat (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, hangszerek, informatikai eszközök - billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC
lehúzók, stb.) valamint a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel kell fertőtleníteni.
A takarítás, fertőtlenítés a tanulók egészségét nem veszélyeztetheti. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált
szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres szellőztetésre (tanterem, folyosó, szociális helyiség). A
helyiségek ablakát lehetőség szerint nyitva kell tartani.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós
betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és
számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint
érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni: Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el
kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az ügyeletes orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos
utasításainak alapján járjanak el.
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja, a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást,
védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

INTÉZMÉNYI FERTŐZÖTTSÉG ESETÉN
Minden esetben az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más
munkarendet.
Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják!
Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend
szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és
hajtják végre.

KOMMUNIKÁCIÓ
Kérjük, hogy minden dolgozó, szülő, tanuló csak hiteles forrásokból tájékozódjon!
Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni, illetve kövessék a
kezdőoldalon az aktualitásokat az iskola honlapján: www.domsodiami.hu.

Az intézkedési terv érvényessége: az intézkedési terv annak módosításáig vagy visszavonásáig marad érvényben.

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
nevelőtestülete

